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mr-vergadering 11-5-2016
Pieter, Chantal, Anne-Greet, Marja, Frenny, Wies, Frank en Kim
Sjoerd

1. Opening.
Pieter opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen wijzigingen van de agenda.
3. Notulen
Er staan enkele foutjes in, de notulen worden aangepast..











4. Begroting
Materieel en personeel staan op 1 begroting;
Post 43305, de EUR 43.189 die de Schakel aan de gemeente moet betalen loopt tot 2019;
De salarisverhoging zoals aangegeven in de cao is nog niet meegenomen, aangezien deze pas
zeer recent bekend is geworden;
Dir= directie, OP = onderwijzend personeel, OOP= onderwijs ondersteunend personeel;
De loonkosten voor vervanging en ziekte zijn voor eigen rekening van de scholen,vandaar de
afdracht aan de vervangingspool die bij het bestuur in dienst zijn;
De post extern personeel is dit jaar hoger, aangezien 1 collega op detacheringsbasis in dienst
is;
Post 41229 herverdeling personele lasten (allocatie) betreft hetgeen van de brede school terug
komt voor de conciërge en gebouwenbeheer. Deze worden betaald via de afdracht personeel
bovenschools;
Post 41231 cursussen is hoger dan het jaar ervoor. Dit is door een studie van Frank, welke hij
moet volgen om zijn functie uit te voeren (dit i.o.m. het bestuur);
In post 81199 herverdeling materiële baten zijn de kosten voor de brede school terug te
vinden;
De MR keurt de begroting goed.

5. MR-reglement
De stukken zoals doorgestuurd door Frank, gaat Kim voorzien van schoolgegevens;
Art. 19 jaarverslag. De punten die dat jaar zijn besproken kunnen ook mee worden genomen in
het bestuursverslag;
 De geschillencommissie is de stichting KOMM.



6. Inbreng Frank
 2 collega’s zijn langdurig ziek. Zij blijven tot eind dit jaar ziek. In het formatieplan probeert
Frank om 1 collega nog niet op te nemen, omdat haar ziekte langer lijkt te duren;
 Scholen met succes is afgerond. De uitslag van dit onderzoekers nog niet bekend. Dit punt
zetten we de volgende keer op de agenda;




Het stageprotocol is besproken met het team. Dit komt de volgende keer op de agenda;
Door wijzigende leerlingenaantallen kan er nog eventueel een wijziging komen in de 2
groepen 3. Dit wordt een afweging waarbij bijvoorbeeld verhuizingen, langer kleuteren en
groep 3 doubleren worden meegenomen.

7. Inbreng Frank
De oudertevredenheidspeiling is rondgestuurd..
8. Inspiratie
 Wederom aandacht voorwarmden.nl. Hierin wordt aandacht besteed aan 21 century skills;
 Makers movement: dit punt schuiven we door naar de volgende keer, met aan Sjoerd het
verzoek om de link van de radio-uitzending door te sturen.
9. Binnengekomen post
Er is geen binnengekomen post.
10. GMR
De begroting stond in de afgelopen GMR-vergadering centraal.
11. Rondvraag
 Waarop zijn de kosten van het groep 8 kamp gebaseerd?
Wies heeft de cijfers van 2015 inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze cijfers geeft hij ook
inzicht in de begroting voor 2016 en 2017;
 De volgende studiedag heeft een onderwerp hoe ver we gaan met ICT in de klas en op school.
Waar willen we staan over 5 jaar?
 Wies stopt met de MR, zijn takenpakket zal anders verdeeld worden

